
ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره 172 

35

محدثه نظری*، علی کروشاوی،گروه مهندسی مواد،شیمی، ایمنی، مجتمع آموزش عالی اسفراین 

مطابق با آمار س��ازمان اطالعات انرژی ایاالت متحده  پیش بینی می ش��ود مصرف جهانی گاز طبیعی از س��ال 
2018 ت��ا 20۵0 میالدی بیش از 40%  افزایش یابد. بخش قابل توجهی از میدان های گازی جهان در بس��تر 
آب های عمیق قرار گرفته است که دوري آن ميادين از تأسیسات ساحلی و یا عمق زياد ميدان، بهره برداری از 
آن ها را با توجه به مالحظات فني و اقتصادی با مشکل روبرو می سازد. مایع سازی شناور گاز طبیعی  فناوری 
نوینی است که به منظور بهره برداری اقتصادی از این منابع گازی، توجه محققان و مهندسان را به خود جلب 
کرده اس��ت. یکی از اصلی ترین و پیچیده ترین قس��مت های این فناوری، واحد سیکل های تبریدی است که به 
منظور مایع س��ازی گاز مورد اس��تفاده قرار می گیرد. ایمنی، راندمان، توان مصرفی، ظرفیت مایع سازی، هزینه 
تجهیزات، انعطاف پذیری و پیچیدگی عملیاتی، اثرات حرکتی، فضای مورد نیاز و تجهیزات جانبی از مهم ترین 
فاکتورهایی هس��تند که به منظور انتخاب مناس��ب ترین روش تبرید در صنعت مایع سازی شناور گاز طبیعی 
م��ورد ارزیاب��ی و تحلیل قرار می گیرند. در این مقاله، رایج ترین تکنیک های تبرید گاز طبیعی معرفی ش��ده و 

مزایا و معایب آن مطابق با پارامترهای فوق بررسی می شود.
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اطالعات مقاله

گاز طبیعی س��وخت پاک و ارزان قیمتی است که مطابق با گزارشات 
س��ازمان اطالعات انرژی، 22 درصد انرژی مورد اس��تفاده در جهان 
از این ماده ارزش��مند تأمین می ش��ود. CH4 ی��ک حامل انرژی چند 
منظوره اس��ت که ح��دود 2۵ درصد آن در جهان ص��رف تولید برق 
می شود و نیز نقش کلیدی و مهمی را در تأمین مواد اولیه در صنایع 
پتروشیمی ایفا می کند]1،2[. طبق آنالیزهای آماری، تقاضای جهانی 
گاز طبیعی بیش از دو برابر 30 س��ال گذشته بوده است و پیش بینی 
می ش��ود این روند افزایشی تا دو دهه دیگر نیز با شتاب بیشتر ادامه 
یابد. براس��اس تخمین های آماری انجام شده گاز طبیعی منبع اولیه 

انرژی جهان در سال 20۵0 خواهد بود]1،2[. 
بخش قابل توجهی از میادین گازی جهان در بستر دریاها و اقیانوس ها 
واقع اس��ت]3[. به طور متداول، به منظور بهره برداری از این میادین، 
ابتدا در س��کوهای عملیاتی، گاز اس��تخراج ش��ده و فرآورش جزئی 
روی آن انج��ام می گیرد، س��پس برای فرآورش و پاالیش بیش��تر از 
طریق خطوط لوله به ساحل منتقل می شود. قاعدتاً این روش سنتی 
پاسخگوی میادین گازی فراس��احلی که در مکان های دوردست و یا 
آب های بس��یار عمیق واقع شده اند، نیست. دور بودن بسیاری از این 
میادین از ش��بکه خط لوله و یا اقتصادی نبودن نصب سکو به دالیل 
جغرافیایی سبب می شود بسیاری از این مخازن ارزشمند بی استفاده 
باقی بمانند ]4،۵[. از آنجاکه چشم پوشی از مجموع ذخایر موجود در 

چنی��ن میادینی، با توجه به  رش��د روزافزون تقاضای گاز طبیعی غیر 
ممکن اس��ت، این امر شرکت های پیش��رو در صنعت فراساحل را بر 
آن داش��ت که به ساخت نسل جدیدی از سازه های فراساحلی به نام 
شناورهای ویژه تولید، فرآورش و ذخیره سازی گاز طبیعی  روی آورند. 
برخالف واحدهای ساحلی مایع سازی گاز طبیعی که معموالً اندازه ای 
معادل mtpa ۵-4 دارند، محدوده اندازه تجهیزات مایع س��ازی شناور 
گاز طبیعی )FLNG( گسترده تر است و می تواند از mtpa 0/۵ )پروژه 
 )Shell ش��رکت Prelude 3/6 )پ��روژه mtpa ت��ا Caribbean FLNG

 DNV GL متغیر باش��د]6[. ب��ا توجه به ارزیابی های آماری ش��رکت
برآورد می ش��ود تجارت دریای��ی گاز )LNG و LPG( در ده های آتی 
به طور متوسط 1/8% افزایش یابد و در 30 سال آینده از مقدار جاری 
 FLNG 640 رش��د یابد که در این میان صنعت mtpa 340 به mtpa

س��هم مهمی را به خود اختصاص داده اس��ت. از مهم ترین پروژه های 
 Petronas  می توان ب��ه پروژه های FLNG در حال انج��ام در صنعت
PFLNG2)mtpa 1/۵، مال��زی، Delfin  mtpa 13، خلی��ج مکزی��ک، 

 ،3/4  Coral South mtpa اس��توایی،  گین��ه   ،2/2  Fortuna mtpa

موزامبیک و New Age mtpa 1/2 جمهوری کنگو( اشاره کرد]7[. 
در مقایس��ه با روش مرسوم تولید LNG، صنعت FLNG می تواند 
مزای��ای اقتص��ادی بس��یار زی��ادی را به همراه داش��ته باش��د. 
مایع س��ازی گاز طبیعی در این کش��تی ها به آس��انی و با هزینه 
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کمت��ری انجام می پذیرد و از این رو با توج��ه به بی نیاز بودن به 
زیرس��اخت ها و مقوله های جغرافیایی اصوالً بس��یار سریع تر و با 
زمان بن��دی مطمئن تری گاز طبیعی را منتق��ل می کنند]6،8[. 
بی نی��از بودن به تأسیس��اتی همچون س��کوی دریایی، خطوط 
لوله و تجهیزات جانبی دریایی دیگر س��بب کاهش40 درصدی 

هزینه ها می شود]9،8[. 
از سویی دیگر قابلیت اجاره کشتی های FLNG می تواند سبب بهبود 
جریان نقدی ش��رکت های فعال درزمینه ی انرژی شود]6،8[. با توجه 
به نصب س��کوهای دریای��ی، الروبی کردن و اش��غال بخش بزرگی از 
س��احل و نیز انتش��ار آالینده بیش��تر در صنعت LNG می توان گفت 
FLNG ازدی��دگاه زیس��ت محیطی نیز مناس��ب تر اس��ت]6،8،10[. 

همچنی��ن می ت��وان از حامل ه��ای ازکارافت��اده LNG در واحدهای 
مایع س��ازی شناور با حجم کوچک تا متوسط اس��تفاده کرد. مخازن 
Moss ب��ه دلیل عدم اسالش��ینگ درون آن، برای کاربردهای دریایی 

بسیار مناسب هستند. در حال حاضر این طرح توسط شرکت هایی از 
جمله Golar  LNG در حال پیاده سازی  است]8[. 

صنعت FLNG ش��امل فرآیندهای متفاوتی اس��ت ک��ه اصلی ترین و 
بحرانی ترین قس��مت آن را مایع س��ازی گاز طبیعی تشکیل می دهد. 
در این مرحله از یک یا چند مبرد در یک فرآیند س��یکلی اس��تفاده 
می ش��ود و گاز طبیعی در اثر تبادل حرارت��ی با مبرد به مایع تبدیل 
می ش��ود]11[. اصول فناوری مایع س��ازی در FLNG اساساً مشابه با 
LNG اس��ت با این تفاوت که به دلیل محدودیت ها و ش��رایط سخت 

عملیاتی در بس��تر اقیانوس ها، با چالش هایی روبرو اس��ت که انتخاب 
بهترین فرآیند مایع سازی را دش��وار می سازد. مهم ترین پارامترهایی 
ک��ه برای ای��ن منظور در صنعت FLNG در نظر گرفته می ش��وند به 
ش��رح زیر است: 1( بازدهی فرآیند 2( ظرفیت تولید 3( نوع مبرد 4(
س��ادگی، وزن و فضای کم تجهیزات ب��ه کار رفته، ۵( ایمنی فرآیند: 
خواص احتراقی و یا انفجاری مبرد، ش��رایط ذخیره سازی مبرد و...6( 
آس��انی عملیات و نگهداری تجهیزات 7( اثرات حرکتی کشتی مانند 

پدیده اسالشینگ.
به لحاظ سرماسازی، فرآیندهای مایع سازی گاز طبیعی را می توان به 
س��ه دسته اصلی فرآیند مایع سازی آبشاری ، چرخه مایع سازی مبرد 
چند جزئی  و چرخه مایع س��ازی اکس��پاندری طبقه بندی نمود]12, 
13[. تفاوت عمده این روش ها در نوع س��یال سردکننده یا مبرد، نوع 
مبدل های حرارتی مورد استفاده و تجهیزات مربوط به آن و نیز تعداد 
کمپرسورها و توان موردنیاز آن هاست. در ادامه مزایا و معایب هریک 

از این تکنیک ها در فرآیند FLNG ارزیابی می شود.

2- تکنیك های سرماسازی
Cascade 2-1- فرآیند مایع سازی به روش

در این فرآیند س��ه سیکل مبرد مستقل از هم باعث سردشدن گاز 
و رسیدن به نقطه ی دمایی مدنظر می شوند که ظرفیت سرمایشی 
هرکدام از این س��یکل ها متفاوت است. عمده مبردهایی که در این 
روش به کار می روند پروپان، اتیلن یا اتان و متان اس��ت. در اولین 
سیکل سرماساز، پروپان به کمک سیستم کمپرسور چندمرحله ای 
به فش��ار باالیی متراکم ش��ده و س��پس دمای آن در خنک کننده 
ه��وا و آب کاهش می یابد و با عبور پروپان کندانس ش��ده از ش��یر 
فشارش��کن امکان س��رمایش گاز طبیعی و دو مبرد اتیلن و متان 
تا حدود دمای 30- درجه س��انتی گراد فراهم می ش��ود. در سیکل 
بعدی، اتیلن پیش سرد ش��ده دم��ای گاز طبیعی و مب��رد متان را 
ت��ا º C 90- کاهش می ده��د و در آخرین چرخ��ه، مبرد متان گاز 
طبیع��ی را در º C 160- مایع می کند. در س��یکل های این روش از 
کمپرس��ورهای نوع سانتریفیوژی استفاده می شود و مبدل حرارتی 
به کار رفته از نوع پره صفحه ای  بوده که غالباً از جنس آلومینیوم-

برنج می باشد]14،1۵[.

2-2- فرآیند مایع سازی به روش مبرد چند جزئی
در ای��ن روش از مخلوط��ی از هیدروکربن ها )متان، ات��ان، پروپان، ایزو 
بوت��ان، نرمال بوتان، ایزوپنتان، نرمال پنتان، اتیلن( و نیتروژن اس��تفاده 
می شود]16[ که خود می تواند به صورت تکنیک های مختلفی انجام شود.

MR-C3 2-2-1- سیکل سرماساز
این روش توسط شرکت APCI  توسعه داده شده است و یکی از 
معروف ترین روش های تولید LNG در جهان است طوریکه %83 
بازار را به خود اختصاص می دهد. ظرفیت تولید واحدهای ساخته 
ش��ده به این روش نزدیک به 4/7 میلیون تن گاز مایع ش��ده در 
سال است]17[.  در این روش با دو سیستم تبرید سروکار داریم. 
سیس��تم تبرید اول دارای س��ه سیکل پیش س��رمایش به وسیله 
پروپان می باش��د که با گذشت گاز طبیعی از آن و تبادل حرارت 
ب��ه دمای نزدیک به 30- درجه س��انتی گراد می رس��د . در این 
سیکل از مبدل حرارتی  نوع کتری و یا لوله مارپیچ  و همچنین از 
کمپرسور سانتریفیوژی استفاده می شود. سپس گاز طبیعی سرد 
ش��ده در سیستم تبرید دوم توسط مبرد ترکیبی و در مبدل های 
حرارت��ی لوله مارپی��چ در دمای 160- درجه س��انتی گراد مایع 

می شود]14, 1۵[.  
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 SMR 2-2-2- روش
ای��ن روش به عنوان یکی از مناس��ب ترین روش ها برای پروژه های با 
بهره وری متوس��ط می باشد بطوریکه قریب به 1/۵ تا 2 میلیون تن از 
تولید LNG در س��ال توس��ط این روش می باشد]11[. پرکاربردترین 
 PRICO فرآیند مایع س��ازی که به این روش انجام می ش��ود، فرآیند
اس��ت که اولین بار توس��ط بلک و پریتچارد  پیش��نهاد ش��د. در این 
روش مبرد ترکیبی توس��ط کمپرسورها در دو مرحله فشرده می شود 
و س��پس وارد جداساز بخار- مایع می ش��ود. بخار و مایع خروجی از 
جداس��از به ترتیب توسط کمپرس��ور و پمپ مجدداً تا فشار یکسانی 
فش��رده می ش��وند. بخار و مایع فشرده شده در هم مخلوط و در کولر 
سرد می شوند. مخلوط فشرده شده تا دمای 160- درجه سانتی گراد 
در مبدل های حرارتی سرد شده و سپس فشار آن در شیر فشارشکن 
ب��رای ایجاد ظرفیت تبرید گرفته می ش��ود. حال از این مخلوط برای 
مایع س��ازی گاز طبیعی و همچنین  سردسازی جریان برگشتی مبرد 
اس��تفاده می شود. در این فرآیند برای پیش سرمایش سیال از مبدل 

حرارتی نوع  CWHE استفاده می شود]14, 1۵[.

DMR 2-2-3- روش
این روش اولین بار توس��ط شرکت شل توس��عه داده شده است. این 
روش دارای دو سیکل است که در سیکل ابتدائی )PMR( گاز توسط 
مخلوطی از مبرده��ای هیدروکربنی )اتان، پروپان، ایزوبوتان و نرمال 
بوتان( به دمای ۵0- در جه س��انتی گراد می رس��د و در سیکل دوم 
)MR(  در اثر تبادل حرارتی با مبردهایی همچون متان، اتان، پروپان 

و نیتروژن به 160- درجه سانتی گراد کاهش می یابد و مایع می گردد. 
در فرآیند پیش سرماسازی از مبدل حرارتی نوع لوله مارپیچ استفاده 
می شود. تأمین فشار سیال نیز توسط کمپرسورهای سانتریفیوژی دو 

مرحله ای انجام می پذیرد. 
این روش به روش C3-MR ش��بیه اس��ت با این تفاوت که در سیکل 
اول روش DMR مخلوط��ی از مبرد ه��ا به کار برده می ش��ود ولی در 
روش C3-MR در س��یکل اول آن فق��ط یک نوع مبرد به کار می رود 
که پروپان می باش��د. ظرفیت تولید ای��ن روش در حدود 4/8  تن در 

سال می باشد]14, 1۵, 17[. 

2-2-3- سیکل مایع سازی اکسپاندری
این روش به کمک چرخه سرماس��از برایت��ون معکوس عمل می کند 
و غالب��اً از توربواکس��پاندر به منظور ایجاد تبرید اس��تفاده می ش��ود. 
رایج ترین س��یال مورد اس��تفاده در این س��یکل ها، نیتروژن و متان 
اس��ت که می تواند در یک یا چند مرحله انبس��اط عمل س��رمایش و 

]19[ Cascade 1  شماتیکی از فرآیند سرماسازی گاز طبیعی به روش 

]14[ MR-C3 2  شماتیکی از فرآیند سرماسازی گاز طبیعی به روش 

]10[ HFC-Cascade 3   شماتیکی از فرآیند سرماسازی گاز طبیعی به روش 
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مایع س��ازی را انجام دهد. بس��ته به اینکه فرآیند شامل چند مرحله 
انبس��اطی باش��د و اینکه پیش-س��رمایش مبرد انج��ام گیرد یا خیر 
می تواند به روش های مختلفی طبقه بندی شود. شماتیک کلی فرایند 
به این صورت اس��ت که ابتدا مبرد گازی توس��ط کمپرسورهای چند 
مرحله ای فشرده شده و دمای آن در خنک کننده هایی که معموالً آبی  
می باش��ند کاهش می یابند. پس از آن با عب��ور از مبدل های حرارتی 
چندمس��یره و اکسپاندرها، مایع س��ازی گاز طبیعی طی یک یا چند 
مرحله انجام می ش��ود]11[. پیش س��رد کردن جریان گاز نیتروژن یا 
همان مبرد می تواند بازده ی سیستم را افزایش دهد. ازاین رو می توان 
از م��واد مختلفی همچ��ون پروپان، مبرد ترکیبی، دی اکس��یدکربن، 
هیدروفلوروکربن  ها  یا لیتیوم برمید  برای پیش س��رد کردن نیتروژن 

بهره برد]18و12و14[. 
شکل های 1 تا 10 شماتیکی از رایج ترین تکنیک های سرماسازی گاز 

طبیعی در صنعت FLNG را نشان می دهد.
  

3- مقایسه تکنیك ها
سرماسازی آبشاری با مبرد پروپان یکی از روش های رایج سرماسازی 
اس��ت. استفاده از این سیکل سرمایشی آس��ان بوده و به دلیل اینکه 
حرارت کمتری برای تبادل در جوش��اننده  نیاز اس��ت، از سیال مبرد 
کمتری استفاده ش��ده و کار کمتری مورد نیاز است]21[. با این حال 

به منظور اس��تفاده در صنع��ت FLNG، ب��ا محدودیت هایی از قبیل 
اش��تعال زایی مبردها و فضای زی��اد تجهیزات روبروس��ت. برای این 
منظور سیکل سرماساز C3-MR به جهت کاهش تجهیزات مورد نیاز 
پیشنهاد شده است]14[. از آنجایی که در این سیکل، منحنی جوش 
س��یال مبرد منطب��ق بر منحنی چگالش خوراک اس��ت، لذا راندمان 
و ظرفی��ت تولید باالیی دارد و می توان��د در مقیاس های بزرگ مورد 
اس��تفاده قرار گیرد]11, 22, 23[. علی رغم محبوبیت این روش برای 
فرآیند LNG در خش��کی، بااین حال با چالش هایی برای اس��تفاده در 
صنعت فراس��احلی مواجه اس��ت. اس��تفاده از پروپان در حلقه پیش 
سرماساز، به دلیل فراریت باالی این ماده و بخار سنگین آن که سبب 
تجم��ع در ارتفاع های پایین می ش��ود، بزرگ ترین نگرانی محققان در 
استفاده از C3-MR است. در این تکنیک سرماسازی، به ویژه زمانی که 
از مبدل های نوع کتری اس��تفاده می شود مقدار زیادی پروپان مورد 
نیاز اس��ت که سطح ایمنی فرایند را کاهش می دهد]11, 23[. برخی 
از محقق��ان جایگزین کردن بوتان به ج��ای پروپان را در این فرآیند 
پیش��نهاد نموده اند که راندمان این روش بس��تگی به س��اختار پیش 
سرماس��از و ترکی��ب اجزای مبرد ترکیبی  اس��ت]11[. یکی دیگر از 
مشکالت این چرخه، فضای نسبتاً زیادی است که برای جوشاننده های 
پروپان مورد نیاز است. از سویی دیگر، حرکت تجهیزات بر روی بستر 
دریا و اسالش��ینگ پروپان مایع در جوشاننده های بزرگ سبب ایجاد 

]20[ SMR  4  شماتیکی از فرآیند سرماسازی گاز طبیعی به روش مبرد ترکیبی 

]10[ DMR  5  شماتیکی از فرآیند سرماسازی گاز طبیعی به روش مبرد ترکیبی 

]20[  Dual N2 6  شماتیکی از فرآیند سرماسازی گاز طبیعی به روش اکسپاندر گازی 

]10[  Triple N2 7   شماتیکی از فرآیند سرماسازی گاز طبیعی به روش اکسپاندر گازی 
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تنش های مکانیکی اضافی و کاهش عملکرد سیستم می شود]23[.
استفاده از مبردهای غیر هیدروکربنی غیر اشتعال زا )هیدروفلوروکربن 
HFC( در تکنیک مایع س��ازی آبشاری یکی دیگر از گزینه هایی است 

که توس��ط Oelfke و Miller در س��ال 2014 به منظور اس��تفاده در 
FLNG پیش��نهاد شد]R .]24-32 به کار رفته در این فرآیند اندکی 

اشتعال زا است ولی سرعت انتشار شعله بسیار پایینی دارد. همچنین 
R-12۵ و زن��ون م��وادی غیر قابل اش��تعال می باش��ند. از طرفی در 
س��ومین سیکل، از هیدروکرین های گازی استفاده می شود که شدت 
جریان نس��بتاً کمی دارد. از این رو این تکنیک به دلیل عدم استفاده 
از هیدروکربن ه��ای مای��ع از س��طح ایمنی باالیی برای اس��تفاده در 
کش��تی برخوردار اس��ت. با توجه به کاربردهای گس��ترده صنعتی و 
دریایی هیدروفلوروکربن ها، توانایی و عملکرد مناس��ب آیرودینامیکی 

کمپرسورها در این فرآیند به خوبی اثبات شده است]11[. 
ت��وان ویژه )ت��وان مورد نیاز بر واح��د جرم LNG تولید ش��ده( این 
فرایند مناس��ب و تقریبٌا مشابه با فرآیند DMR می باشد. با این حال 
پیچیدگی س��اختار فرآیند )وجود واحد NRU و جداکننده های فازی 
چن��د مرحله ای( منجر به افزایش تع��داد واحدها و فضای تجهیزاتی 
می ش��ود]10[. همچنین ات��الف HFC در فرآین��د FLNG می تواند 
 HFC مش��کالتی را در زمینه زیست محیطی و افزایش هزینه تأمین

به همراه داشته باشد]10, 11[.
SMR و DMR از دیگر سیکل های سرماساز هستند که از سیال مبرد 

ترکیب��ی )MR( اس��تفاده می کنند. این س��یکل ها راندمان و ظرفیت 
تولی��د باالیی داش��ته و به تجهی��زات جانبی کمی نی��از دارند]11, 
12[. عملکرد فرآیند به ترکیب اجزای مبرد ها بس��یار وابس��ته است. 
مبرد ه��ای ترکیبی به گونه ای انتخاب می ش��وند تا ح��د امکان فاصله 
بین منحنی اجزا س��رد و منحنی اجزا گ��رم را در مبدل های حرارتی 
چن��د جریانی کاهش دهند. از اینرو مصرف انرژی این چرخه به طور 
چش��م گیری پایین اس��ت. با این حال انتخاب نادرس��ت اجزا مبردها 
می تواند بازدهی حرارتی و توان مصرفی کمپرسورها را به شدت تحت 

تأثیر قرار دهد]4, 14[.
در س��یکل SMR پیش س��رمایش، مایع سازی و سردس��ازی نهایی 
تنها توس��ط یک جریان MR و در یک مبدل حرارتی CWHE انجام 
می گیرد. از این رو فرآیندی س��اده اس��ت که تعداد واحد و تجهیزات 
کم��ی نیاز دارد که ای��ن امر علی رغم راندمان ترمودینامیکی نس��بتاً 
پایین آن، سبب جذابیت این سیکل در صنعت FLNG شده است]4, 
10, 2۵[. معایب این فناوری، زمان شروع و پایان طوالنی آن است. از 
طرفی فشار مبرد ترکیبی در این سیکل پس از عبور از گلویی پایین 
است که سبب می ش��ود با وجود داشتن کمترین شدت جریان مبرد 
در میان س��یکل های MR، بیشترین شدت جریان حجمی ورودی به 
کمپرس��ور را داش��ته باش��د و از این رو برای ظرفیت های باال مناسب 
 DMR نیس��ت]10, 12, 23[. مبدل حرارتی در این فرآیند بزرگتر از
بوده و راندمان کمتری در مقایسه با C3-MR و DMR دارد. از سویی 
دیگر SMR محدوده عملیاتی گس��ترده ای داش��ته ) از دمای محیط 

تا º C 160- و حساسیت آن به تغییرات اجزا خوراک باالست]12[.
فناوری DMR یکی از جذاب ترین فرآیندهای سرماسازی در تولید گاز 
مایع است. بر اس��اس مطالعات صورت گرفته، این سیکل در مقایسه 
با س��ایر روش های تولی��د LNG توان ویژه کمت��ر و ظرفیت تولید و 
راندمان باالتری دارد و مش��ابه با فرآین��د C3-MR برای مقیاس های 
بزرگ پیش��نهاد می ش��ود]11, 12, 23[. به دلیل اس��تفاده از مبرد 

 8  شــماتیکی از فرآیند سرماســازی گاز طبیعی به روش اکســپاندر گازی با پیش 

 ]20[)MR-N2( سرمایش

 9  شــماتیکی از فرآیند سرماســازی گاز طبیعی به روش اکســپاندر گازی با پیش 

   ]20[ )C3-N2( سرمایش

 10   شماتیکی از فرآیند سرماسازی گاز طبیعی به روش خود-مایع سازی]10[
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ترکیبی در چرخه پیش سرماساز، انعطاف پذیری این فناوری در برابر 
 ،C3-MR تغییر اجزا خوراک باالس��ت]10, 26[. در مقایسه با چرخه
جریان مبرد در چرخه پیش سرماساز DMR، پروپان کمتری داشته و 
یا حتی می تواند بدون پروپان عمل کند بدون آنکه در راندمان فرآیند 
تأثیر منفی داش��ته باش��د. عالوه براین، از آنجایی که در چرخه پیش 
سرمایش از مبدل CWHE استفاده می شود، حجم کمتری نسبت به 
C3-MR اشغال می کند]23[. از دیگر مزایای این روش شدت جریان 

مبرد کمتر نس��بت به سیکل های مبرد گازی و نیز سیکل آبشاری با 
مبرد HFC است]8, 10[.

با این وجود، این فناوری محبوب نیز با چالش هایی به منظور استفاده 
در FLNG روبروس��ت. DMR  زمان شروع و توقف نسبتاً طوالنی ای 
دارد. از آنجای��ی ک��ه صنع��ت FLNG در محیط دریایی و در بس��تر 
آب ها انجام می ش��ود غالباً بسته به شرایط، عملیات متوقف می شود. 
از ای��ن رو کوت��اه بودن چرخه ش��روع و توق��ف در FLNG از اهمیت 
زیادی برخوردار اس��ت. حضور دو جریان MR در پیش سرماس��ازی 
و مایع س��ازی گاز طبیعی س��بب پیچیدگی فرآیند خواهد شد]12[. 
استفاده از دو جریان مبرد ترکیبی شامل هیدروکربن هایی که بسیار 
اش��تعال زا می باش��ند )به ویژه پروپان( سطح ایمنی فرآیند را کاهش 
می ده��د. هیدروکربن های مایعی که در چرخ��ه DMR جریان دارد 
چگالی انرژی باالیی داش��ته و در صورت نش��ت، احتراق ش��دیدتری 
را در مقایس��ه ب��ا جری��ان گازی ایج��اد می نمای��د]8, 10[. تخلی��ه 
مبردهای مایع در مواقع اورژانس��ی به زمان بیش��تری در مقایس��ه با 
فاز گازی احتیاج دارد و نیز ذخیره س��ازی این مبردها به دلیل پدیده 
اسالشینگ دشوارتر اس��ت]4, 10[. از این رو مطالعات گسترده ای بر 

روی سیکل های سرماساز با مبردهای گازی صورت گرفته است.
در فرآیندهای سرماس��از اکس��پاندر گازی معم��والً از گازهایی قبیل 
نیتروژن یا متان اس��تفاده می شود. از مهم ترین مزایای این سیکل ها 
در مقایس��ه با س��یکل های MR، عملیات آسان، س��ادگی، فشردگی 
تجهیزات، زمان ش��روع- توقف نس��بتاً کوتاه و ایمن��ی باالی آن )به 
دلیل خاصیت غی��ر احتراقی بودن نیتروژن( اس��ت. در این فناوری، 
س��یکل انبساطی نیتروژن، یک س��یکل برایتون معکوس است که در 
آن هیچ گون��ه تغییر فازی رخ نمی دهد و بنابراین سیس��تم تک فازی 
خواهیم داش��ت که در مقابل حرکت کشتی دچار پدیده اسالشینگ 
و کاهش عملک��رد تولید نخواهد ش��د ]27-29[. همچنین به دلیل 
تجهیزات پیش��رفته و آب بندی قوی سیس��تم های گازی، در شرایط 
عملیات��ی نرمال جریان کمکی کمی برای جب��ران هدر رفت مبردها 
نیاز است. با این حال مخازن ذخیره کلی به منظور استفاده در مواقع 

اضطراری از جمله تعمیرات و یا مش��کالت جدی تجهیزات که کاماًل 
از مبرد تخلیه می شوند، احتیاج است]11[. با وجود مزایای ذکر شده، 
این س��یکل های سرماساز در مقایسه با سایر سیکل ها، مصرف انرژی 
ب��اال و بازدهی ترمودینامیکی پایین ت��ر و در نتیجه راندمان اقتصادی 
کمتری دارن��د]27-29[. ظرفیت حرارتی مبرده��ای گازی ۵ تا 1۵ 
برابر کوچک تر از مبردهای مورد اس��تفاده در س��یکل های آبش��اری 
و MR اس��ت. همچنی��ن از آنجایی که انتقال ح��رارت در تمام طول 
چرخه به صورت محسوس  )بدون تغییر فاز( است شدت جریان مبرد 
بیشتری برای مایع سازی نیاز است که این موارد سبب افزایش اندازه 

مبدل های حرارتی ولوله ها می شود]8, 10, 23[. 
ای��ن فن��اوری همچنی��ن ب��ه دلی��ل محدودیت ان��دازه اس��ب بخار 
کامپان��در نی��از به ماش��ین آالت دوار م��وازی دارد. راندم��ان چرخه 
اکس��پاندر گازی کمتر از س��یکل MR اس��ت. اگرچه با لحاظ کردن 
مرحل��ه پیش س��رمایش در چرخه، می ت��وان راندم��ان فرآیند را به 
راندمان س��یکل SMR نزدیک نمود، ب��ا این حال بازدهی آن همواره 
کوچک تر از س��یکل های MR ایس��ت که پیش سرماس��ازی را انجام 
می دهن��د]11[. از ای��ن رو ای��ن تکنی��ک معموالً ب��رای مقیاس های 
کوچک مناس��ب اس��ت. تاکنون روش های گس��ترده مختلفی با این 
فناوری پیش��نهاد ش��ده اس��ت از قبیل اکس��پاندر دوگان��ه نیتروژن  
 )DN2(، اکس��پاندر دوگانه نیتروژن با پیش س��رمایش توسط پروپان 
 HFC اکس��پاندر نیتروژن با پیش س��رمایش توس��ط ، )C3-DN2(

 ،MR MR-N2 اکسپاندر نیتروژن با پیش سرمایش توسط ،HFC-N2

اکس��پاندر نیتروژن با پیش سرمایش توسط CO2 CO2-N2، اکسپاندر 
گازی سه گانه و فرآیند خود-مایع سازی .

در فرآیند DN2  تعداد اکس��پاندرها افزایش می یابد که سبب افزایش 
ت��وان مصرفی چرخه می ش��ود. ای��ن روش راندمان خوبی داش��ته و 
برای مقیاس های کوچک مناس��ب اس��ت. به دلیل س��ادگی فرآیند و 
فاکتوره��ای کنترلی کم می توان هنگام تغییر ش��دت جریان یا اجزا 
خ��وراک آن را به س��رعت تغییر و تطبیق داد. اف��زودن مرحله پیش 
س��رمایش به فرآیند فوق س��بب افزایش راندمان می ش��ود. از این رو 
پایی��ن ب��ودن راندمان فرآیند در چرخه C3-DN2 اصالح می ش��ود و 
ای��ن روش در مقیاس هایی با اندازه متوس��ط نیز کاربردی اس��ت. با 
این وجود، اس��تفاده از پروپان سطح ایمنی فرآیند را به مقدار زیادی 
کاهش خواهد داد. در برخی از تحقیقات اس��تفاده از سیکل ترکیبی 
را به جای اس��تفاده از پروپان خالص پیش��نهاد نموده اند. با توجه به 
محدوده دمای عملیاتی کم  MR، نیاز به مش��خصات سخت گیرانه ای 
در تهیه این مبرد نیس��ت و می توان آن را از برج های جداسازی تهیه 
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نمود. فشار جریان مبرد پس از عبور از شیر گلویی باالست و بنابراین 
شدت جریان حجمی بخار آن کم بوده که سبب کاهش اندازه خطوط 
لوله و تجهیزات می شود]12[. علی رغم مزایای فوق، این روش سطح 
ایمنی سیس��تم هایی تمام گازی را ندارد. از اینرو استفاده از HFC به 
 HFC .جای پروپان در مرحله پیش سرماس��ازی توصیه ش��ده است
اگرچه غیرقابل اش��تعال اس��ت ولی همان گونه که قباًل اشاره شد به 
منظور جبران اتالف آن در فرآیند، مخازن ذخیره جانبی برای تأمین 
ای��ن مبرد نیاز می باش��د ]23[. ب��ه منظور توس��عه فرآیند و افزایش 
ظرفیت سرمایش��ی سیکل، Technip  اکس��پاندر گازی سه گانه را 
پیشنهاد نموده است. در این تکنیک همانند DN2، با افزایش تعداد 
اکسپاندرها راندمان فرآیند افزایش می یابد، با این حال شدت جریان 
باالی مبردها که در فاز گازی می باش��ند می تواند جنبه منفی فرآیند 

به ویژه به هنگام تخلیه در مواقع اورژانسی باشد]10[. 
فرآیند خود مایع-س��ازی از خوراک گازی که متان می باشد به عنوان 
مبرد اس��تفاده می کن��د]30[. از عمده ترین مزیت ه��ای این فرآیند، 
حذف تجهیزات جانبی ای اس��ت که به منظور جبران و تأمین مبرد از 
قبیل تانک های ذخیره سازی مبرد و خطوط تزریق که با هدف جبران 
هدر رفت مبرد در اکثر فرآیندهای LNG تعبیه ش��ده است استفاده 
می شود. فاز گازی مبرد در این تکنیک، ایمنی فرآیند را در مقایسه با 
هیدروکربن های مایع افزایش می دهد. همچنین در مقایسه با فرآیند 
اکس��پاندر گازی س��ه گانه، ش��دت جریان مبرد کمتر باشد. از سویی 
دیگر، وابس��تگی توان مصرفی فرآیند ب��ه ترکیبات مبرد )که خوراک 
واحد می باش��د( بسیار کم است که انعطاف پذیری عملیاتی فرآیند را 
افزایش می دهد و در محدوده های گسترده ای از خوراک کارآیی دارد. 

با وجود مزایای ذکر شده، به دلیل استفاده از یک مبرد ثابت، راندمان 
آن کمتر است و توان مصرفی آن در مقایسه از بسیاری از فرآیندهای 

LNG بیشتر می باشد]10[.

نتیجه گیری
رش��د روزافزون نیاز صنعت به گاز طبیعی و واقع بودن بخش اعظمی 
از میادین گازی جهان در بس��تر آب ه��ای عمیق، محققان را بیش از 
 )FLNG( پیش به سمت توسعه فناوری مایع سازی شناور گاز طبیعی
س��وق داده اس��ت. یکی از اصلی ترین و پیچیده ترین قسمت های این 
فناوری، واحد س��یکل های تبریدی می باشد که به منظور مایع سازی 
گاز مورد اس��تفاده قرار می گیرد. ایمنی، راندمان، ظرفیت تجهیزات، 
انعطاف پذی��ری و مح��دوده عملیاتی، فضا و تجهی��زات جانبی و ... از 
مهم ترین فاکتورهایی هستند که به منظور انتخاب مناسب ترین روش 
تبری��د در صنعت FLNG مورد ارزیابی و تحلی��ل قرار می گیرند. در 
کار حاضر اصلی ترین تکنیک های سرماس��ازی گاز طبیعی بیان شده 
و مزای��ا و معای��ب آن مطاب��ق با پارامترهای فوق بررس��ی گش��ته و 
نتایج آن مختصراً در جدول زیر نش��ان داده ش��ده اس��ت. مطابق با 
نتایج ارائه ش��ده مبردهای هیدروکربنی مای��ع ظرفیت حرارتی ۵ تا 
1۵ برابر بیش��تر از مبردهای گازی دارند که این امر س��بب افزایش 
راندم��ان فرآیند و ظرفیت سرماس��ازی می ش��ود در حالیکه از نقطه 
نظ��ر ایمنی، اثرات حرکتی و زمان ش��روع و توقف عملیاتی نس��بت 
به مبردهای گازی ضعیف تر اس��ت. تاکنون بس��یاری از این فرآیندها 
بس��ته به ظرفیت تولید و شرایط عملیاتی و اقتصادی در مقیاس های 
 Shell، Air Products، صنعتی مختلف توسط ش��رکت هایی از جمله

FLNG  1    ارزیابی انواع تکنیک های سرماسازی بر اساس مهم ترین پارامترها در صنعت 
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پانویس هاپانویس ها
1. EIA
2. FLNG
 3. FLNG: Floating Liquefied Natural Gas
4. LNG

Sloshing .5 : پدیده ای اس��ت ناشی از حرکت تناوبی سطح آزاد مایع درون مخزن که موجب ایجاد 
بارهاي ضربه ای روي دیواره ها می گردد.

6. Cascade refrigeration technique
7. Mixed refrigeration technique
8. Expanding refrigeration technique
9. PFHE:Plate Fin Heat Exchanger
10. Kettle
11. Spiral heat exchanger
12. Black and VeatchPritchard

13.Coil wound heat exchanger
14. Water coolers 
15. CO2
16. HFC
17. LiBr
18. Evaporator
19. Kettle Type
20. MR
21. Sensible heat
22. Compander  )Compressor & Expander)
23. Dual N2 Expander
24. Propane pre-cooling and nitrogen expansion subcooling
25. Self-liquefaction process

Linde،ConocoPhillips،Kanfa و ... بررس��ی ش��ده اند. در این میان 

تکنیک ه��ای مبرد ترکیبی و اکس��پاندر گازی با پیش س��رمایش به 
کمک مبرد ترکیبی یا پروپان، به عنوان محبوب ترین و مناس��ب ترین 

روش ها پیشنهاد می شود.


